
Regulamin dogrywki do 2. edycji turnieju varsavianistycznego „Warszawa 

w Rozumie” organizowanego przez Dom Spotkań z Historią  

(dalej zwany „Regulaminem”) 

 
1. Udział w dogrywce bierze pięcioro uczestników, którzy otrzymali taką samą liczbę 

punktów podczas eliminacji do turnieju. Do turnieju zostanie zakwalifikowanych troje 

uczestników. 

2. Dogrywka organizowana jest na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem 

dostępnym na stronie www.dsh.waw.pl oraz w siedzibie Domu Spotkań z Historią (ul. 

Karowa 20, 00-324 Warszawa).  

3. Uczestnicy zostaną poinformowani o miejscu i czasie rozegrania dogrywki mailowo i 

telefonicznie. 

4. Podczas rozgrywki uczestnicy po kolei (kolejność ustalona zostanie metodą losową – 

uczestnicy wylosują swój numer) losują pytania. Na odpowiedź każdy uczestnik ma 

30 sekund. 

5. W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje +1 punkt. W 

przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi błędnej uczestnik otrzymuje -1 punkt. 

6. W ten sposób dogrywka trwa do momentu, w którym każdy uczestnik miał szansę 

odpowiedzieć na trzy pytania. 

7. Po tym, jak każdy uczestnik miał szansę odpowiedzieć na trzy pytania, zostaną 

wyłonieni uczestnicy z największą ilością punktów. Uczestnicy ci zostają 

zakwalifikowani do turnieju. 

8. Jeżeli nie jest możliwe wyłonienie wymaganej liczby uczestników ze względu na 

równą liczbę punktów, uczestnicy z taką samą liczbą punktów przechodzą do drugiego 

etapu dogrywki. 

9. W drugim etapie dogrywki uczestnicy w kolejności losowej odpowiadają na pytania. 

10. Na odpowiedź na pytanie uczestnicy mają 30 sekund. Za prawidłową odpowiedź 

uczestnik otrzymuje +1 punkt, za błędną lub brak odpowiedzi -1 punkt.  

11. Drugi etap dogrywki trwa do momentu, w którym po odpowiedzeniu na taką samą 

liczbę pytań przez uczestników da się wyłonić osoby z największą ilością punktów, 

które zostaną zakwalifikowane do turnieju.  

12. Drugi etap nie może jednak trwać dłużej niż do momentu, w którym uczestnicy 

odpowiedzą na 5 pytań każdy. 

http://www.dsh.waw.pl/


13. Jeżeli po odpowiedzeniu na 5 pytań przez każdego uczestnika, wciąż nie będzie 

możliwości wyłonienia osób, które przechodzą do turnieju, o tym, kto zostanie 

zakwalifikowany, zadecyduje losowanie (uczestnicy ciągną losy).  

14. Podczas dogrywki w Jury będzie zasiadał Ryszard Mączewski oraz Kinga Sochacka. 

15. Decyzje Jury są ostateczne.  


